KK Iskristallen Sundsvall söker tränare
KKI bildades 1998 i Sundsvall. Föreningen växer kontinuerligt och idag har vi ca 80 konståkare, varav cirka
hälften är tävlingsåkare; från Elit- till stjärnåkare – samt ca 30 barn i skridskoskolan. Denna säsong är 8 st åkare
representerade i A-serien. Förutom tränings- och tävlingsverksamheten har vi en årlig isshow i april där alla
medlemmar deltar. Vår ambition är att ge alla åkare så bra träningsmöjligheter som möjligt och att de därmed
ska kunna utvecklas efter sin egen förmåga och nå sina mål. Vi har ett flertal tränare i klubben och dessa
tränare är tidigare åkare/aktiva åkare.. Alla våra tränare har gått instruktörsutbildningar sanktionerade av
Svenska Konståkningsförbundet.
Vi söker en positiv, engagerad och ansvarsfull tränare som kan komplettera vårt tränarteam och träna åkare
på C-, B- och A-nivå.

Arbetsuppgifter
●

Planera, leda och utvärdera träning på och utanför is

●

Möjliggöra maximal utveckling för alla våra åkare

●

Följa med som coach på tävlingar och tester

●

Tillsammans med styrelse och övriga tränare planera och genomföra div aktiviteter

●

Skapa teamkänsla och en positiv träningsmiljö

●

Delta i sammandrag som berör åkare i föreningen

Bakgrund
Du har en bakgrund som konståkare, har engagemang, vilja och driv att utveckla såväl dig själv som våra åkare,
tränare och föreningen. Du behöver kunna anpassa ditt sätt att leda/undervisa efter åkarnas mognadsgrad och
förmåga. Hälsa, välmående och glädje är viktiga förutsättningar för åkarna. Vid behov erbjuder vi möjlighet till
utbildning enligt Svenska konståkningsförbundets utbildningsplan för tränare/instruktörer.

Kvalifikationer
●

Vi ser helst att du har genomgått lägst steg 2B-nivå eller motsvarande.

●

Utbildning/erfarenhet som kan bedömas likvärdig samt har vana av att träna åkare på olika nivåer.

●

Behärskar det svenska eller engelska språket i tal och skrift.

●

Insatt i reglerna inom tävling- och testsystemet för svensk konståkning.

●

Eftersträvar ett positivt samarbete med andra; åkare, tränare, föräldrar, styrelse.

Anställningsform och anställningstid
Enligt överenskommelse; 10-20 timmar/vecka, kan diskuteras.
Tjänsten innebär dag-, kvälls- och helgtjänstgöring. Huvudsaklig arbetsplats är Sundsvalls Energi Arena,
Sundsvall. Anställning och lön enligt överenskommelse, med hänsyn tagen till utbildning och erfarenhet.
Önskat tillträde så snart som möjligt. Anställningstid tom maj 2019 med möjlighet till förlängning.
Ansökan med personligt brev och CV skickas till ordförande Maria Selling styrelsen@kkiskristallen.se
Ansökningar behandlas löpande.
Frågor angående tjänsten skickas till samma adress.

